
Reglement vertrouwelijke briefwisseling tussen advocaten 
Voorstel van gewijzigde tekst: 
 
Artikel 113  
De briefwisseling die advocaten elkaar als advocaat zenden, onder welke vorm of via welke 
drager ook, is vertrouwelijk. Zelfs indien advocaten het eens zijn, mag zij enkel 
worden  aangewend in een gerechtelijke procedure of daarbuiten met toestemming van de 
stafhouder. 
 
De advocaat mag zijn cliënt niet in het bezit stellen van vertrouwelijke briefwisseling zonder 
dat hij zich ervan verzekerd heeft dat die overdracht zelf vertrouwelijk is. 
 
Het vertrouwelijk karakter van briefwisseling ontslaat de advocaat niet van zijn plicht tot 
loyaliteit. 
 
Artikel 114 
 
Verliest haar vertrouwelijk karakter, elke briefwisseling met: 
 
1. een mededeling die een proceshandeling uitmaakt; 
 
2. een mededeling die een mededeling van partij tot partij vervangt, op voorwaarde dat de 
afzender deze uitdrukkelijk als niet-vertrouwelijk bestempelt en dat deze niet verwijst naar een 
vertrouwelijk geschrift, gesprek of stuk.  
 
3. elke mededeling, ook vertrouwelijk, die een voorstel of voorstellen van partij tot partij bevat 
en het antwoord daarop, wanneer uit beide brieven de onvoorwaardelijke en volledige 
aanvaarding door de partijen van alle voorstellen blijkt.  
Voor het verzenden van een niet-vertrouwelijke brief vergewist de advocaat zich van de 
toestemming van zijn cliënt met de inhoud van deze brief. 
 
Artikel 115  
 
De stafhouder oordeelt over de toepassing van deze afdeling.  
 
In geval van verandering van raadsman, bindt de beslissing van de stafhouder de nieuwe 
raadsman en, in voorkomend geval, de stafhouder van de balie waartoe hij behoort. 
 
Een betwisting tussen advocaten van verschillende Ordes over de toepassing van deze afdeling 
wordt in consensus beslecht door de stafhouders van de balies waartoe zij behoren. 
 
In geval van onenigheid tussen de stafhouders gaat de regel van de vertrouwelijkheid voor, 
behalve indien de stafhouders overeenkomen om het geschil ter beslechting voor te leggen aan 
een derde. 
 
Elke betwisting die ontstaat ter terechtzitting wordt beslecht door de stafhouder van het 
arrondissement of de afdeling waar de zaak voorkomt. 
 
Wanneer een zittingsincident ontstaat voor een Brussels rechtscollege, bepaalt de taal van de 
rechtspleging welke stafhouder bevoegd is. 



 
 
Artikel 116 
 
De regels van deze afdeling zijn van toepassing op de briefwisseling die wordt gevoerd tussen 
de advocaten die onder de bevoegdheid vallen van de Orde van Vlaamse balies, de Ordre des 
Barreaux francophones et germanophone en de balie bij het Hof van Cassatie.  
 
 
Artikel 117 
Het recht de briefwisseling aan te wenden wijzigt niets aan het bestaan en de draagwijdte van 
de ingeroepen overeenkomsten. 
 


